
 1 

 بسم ام الرحمم الرحسمم

م
م

 
 

م
المنهجية المنضبطة في تعليل بعض أحاديث 

الصحيحين عند النقاد المتقدمين 

م
م

م 15/7/2010 –14بحث مقدم لمؤتمر االنتصار للصحيحين المنعقد في الفترة من 

بكلية الشريعة بالجامعة األردنية 

 
 
 

 :إعداد 

  الباحث جميل بن فريد بن جميل أبوسارة

األردن - مندوب دائرة اإلفتاء العام 



 2 

مقدمة 
: ما زاؿ كالـ النقاد األوائؿ في بعض أحاديث الصحيحيف مثاَر جدؿ عمى مستويات عدة
فيو مؤثر في الحديث عف منزلة الصحيحيف وتمقي األمة ليما بالقبوؿ، كما ىو مؤثر أيضا في 
فيـ طرائؽ نقد الحديث األولى التي كاف يسمكيا أصحاب الشأف، ممف اختمط الحديث بمحوميـ 
ودمائيـ، وكانت الخبرة الواقعية سبيميـ في التأصيؿ والتقعيد، وتمؾ مباحث ميمة لو أفردت ليا 

. دراسات مستقمة
ىو دراسة مسالؾ تعميؿ بعض أحاديث – في ىذا المقاـ – والذي اعتنى بو الباحث 

الصحيحيف التي وقعت لألئمة النقاد األوائؿ، ومحاولة حصرىا وضبطيا، لموقوؼ عمى المنيجية 
 – (1)بالمقارنة اليسيرة– العممية التي تعامؿ بيا ىؤالء النقاد مع أحاديث الصحيحيف، ولتنكشؼ 

نما أحدثوا  اضطرابات كثير مف المعاصريف الذيف لـ يسمكوا شيئا مف طرائؽ التعميؿ المعتَمدة، وا 
أوجيا فضفاضة تتسع لكؿ البس ثوب زور مف ثياب العمـ والمعرفة، خاصة بعد أف كثر 

استشياد المعاصريف بنقدات المتقدميف ألحاديث الصحيحيف، واتخذوىا ذريعة لمولوغ في السنة 
حداث الخمؿ في سبكيا اإلسنادي عبر تطاوؿ القروف .  النبوية، وا 

أتيت بيذا الكتاب الذي كانت معظـ اقتباساتو : "ومف أمثمة ذلؾ ما يقولو إسماعيؿ كردي
ونقوده التي تنقد البخاري ومسمـ موجية مف األئمة األربعة، ومف تالميذىـ، وممف ىـ مرجع وثقة 

 (2)"ليـ بالذات، أي لتمؾ الفئة المتشبثة بالماضي
أراني مضطرا لذكر كالـ طائفة مف العمماء مف أصحاب : "وما يقولو القنوبي مف قبمو

المذاىب األربعة، أو ممف يعترؼ الحشوية بآرائيـ، ويكثروف مف نقؿ كالميـ، حوؿ وجود بعض 
 (3)"، أو أحدىما"الصحيحيف"األحاديث الضعيفة في 

إف اليدؼ مف ىذا البحث محاولة الوقوؼ عمى طريقة المحدثيف في التعامؿ مع أحاديث 
الصحيحيف، وشريعتيـ التي ساروا عمييا، فتنكشؼ بذلؾ إحدى الدروب الميمة في تقويـ الجدؿ 

القائـ حوؿ ىذه المسائؿ، فيي دراسة تحاوؿ تأصيؿ منيجية عممية في التعامؿ مع أحاديث 
. الصحيحيف بناء عمى الخطوط العريضة التي وضعيا المتقدموف مف المحدثيف

وال شؾ أف الحديث عف المنيجية المنضبطة لدى الحفاظ األوائؿ في تعميؿ بعض 
أحاديث الصحيحيف حديث تخصصي جدا، قد ال يممؾ المعاصر أدوات التعمؽ فيو بحكـ تأخر 
العصر عف مشاىدة العممية الروائية والعممية النقدية عيانا يكتسب معو الدربة والميارة التي ال 

                                                 

لـ أكثر مف أمثمة مقارنة نقد المتقدميف بنقد المعاصريف كي ال يطوؿ البحث عف القدر المقرر، والمراد  (1)
 .  يتحقؽ بتوضيح انضباط مناىج النقاد األوائؿ في التعامؿ مع أحاديث الصحيحيف

 (ـ2002)، دار األوائؿ، دمشؽ، (8/ص)الكردي، إسماعيؿ، نحو تفعيؿ قواعد نقد متف الحديث،  (2)
  ( 59/الجزء الثالث، القسـ األوؿ، ص)القنوبي، سعيد بف مبروؾ، الطوفاف الجارؼ،  (3)
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إف شاء – يممكيا إال الشاىد المعايف، غير أف القواعد الصارمة التي ابتكرت في ىذا الفف كفيمة 
. في إيقافنا عمى أقرب مشيد واقعي لتمؾ المباحث الدقيقة– اهلل 

إف اشتماؿ الصحيحيف عمى أحاديث مضعفة لدى المحدثيف ليس عيبا ليما، وال شينا 
، بؿ ىو حقيقة مقررة -كما يدعي ذلؾ بعض المخالفيف – حاوؿ العمماء إخفاءه عبر العصور 

في كتب الحديث األولى، وُتَدرَّس لطمبة العمـ في الحمقات والمدارس والجامعات، ولكف العيب 
يكمف في أولئؾ الذيف جعموا ذلؾ ذريعة إلحداث خمؿ منيجي في نقد الحديث، لتدخؿ فيو األىواء 

. واآلراء واألدواء
: وقد اخترت أف ينتظـ ىذا البحث في المطالب اآلتية

. أوجو تعميل بعض أحاديث الصحيحين لدى النقاد المتقدمين: المطمب األول
سمات المنيجية المنضبطة لدى الحفاظ المتقدمين في تعميل بعض : المطمب الثاني

. أحاديث الصحيحين
. خاتمة
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. أوجو تعميل بعض أحاديث الصحيحين لدى النقاد المتقدمين: المطمب األول
التي أعؿ بيا المتقدموف بعض أحاديث " أجناس العمة"وىو ما يمكف أف نسميو بػ 

الصحيحيف، وال شؾ أف حصر ىذه األجناس ضروري لموقوؼ عمى معالـ المنيجية المتبعة لدى 
المحدثيف في التعامؿ مع أحاديث الصحيحيف، كما أنيا تمثؿ الضوابط التي التـز بيا النقاد 

. األوائؿ في أحكاميـ وتحقيقاتيـ
ولذلؾ كانت الخطوة األولى في إعداد البحث ىي محاولة استقراء جميع النقدات التي 

لحصرىا وتصنيفيا، ثـ محاولة اختزاؿ - مف قبؿ الحفاظ األوائؿ – وجيت ألحاديث الصحيحيف 
من غير حرص عمى الجواب عن كل عمة منيا بقدر غير المؤثر منيا في ثبوت أصؿ الحديث، 

. الحرص عمى بيان انضباطيا واندراجيا ضمن قواعد النقد المعيودة بين المحدثين
: وقد تـ استبعاد أنواع مف ىذه النقدات عف البحث والدراسة؛ وىذه األنواع المستبعدة ىي

األحاديث التي انتقدىا غير النقاد األوائؿ مف أئمة ىذا الشأف، المعروفيف : النوع األوؿ
، (ىػ241ت)، وأحمد بف حنبؿ (ىػ233)بالتخصص في العمؿ ومسالكيا، كيحيى بف معيف 

، وأبي داود (ىػ264ت)، وأبي زرعة (ىػ261)، ومسمـ (ىػ258ت)، والذىمي (ىػ256)والبخاري 
، والدارقطني (ىػ303)، والنسائي (ىػ279)، والترمذي (ىػ277ت)، وأبي حاتـ (ىػ275)
النقاد : "، فيؤالء ىـ الذيف أقصدىـ في عنواف البحث بقولي(ىػ458)، والبييقي (ىػ385)

، ومعيار اختيارىـ ىو اشتيارىـ باإلمامة في عمؿ الحديث، ورئاستيـ في ىذا الشأف، "المتقدميف
سواء جزمنا باطالعيم عمى وجود الحديث في فَأْنُظُر في نقدىـ لبعض أحاديث الصحيحيف، 

. وأما انتقادات غيرىم من المحدثين فميست محل دراسة في ىذا البحث ،(4)كتاب الصحيح أم ال
االنتقادات الموجية لبعض أسانيد أحاديث الصحيحيف دوف المتوف، إذ مف : النوع الثاني

المعموـ أف البخاري ومسمما كثيرا ما يروياف الحديث الواحد مف أوجو عدة، فإذا انتُقد واحٌد مف 
نقد أصؿ الحديث ومتنو، ولذلؾ يقوؿ ابف الصالح - بالضرورة - ىذه األوجو فالناقد ال يعني 

، غيُر عمى البخاري ومسمم قدٌح في أسانيدىا- يعني الدارقطني - أكثر استدراكاتو : "رحمو اهلل

                                                 

لما ألؼ البخاري كتاب الصحيح عرضو عمى أحمد بف حنبؿ، ويحيى : "يقوؿ أبو جعفر العقيمي رحمو اهلل(  4)
والقوؿ : بف معيف، وعمي بف المديني غيرىـ، فاستحسنوه وشيدوا لو بالصحة إال في أربعة أحاديث، قاؿ العقيمي

، دار الفكر، (1/7)، (ىػ852ت)، ابف حجر العسقالني "فتح الباري. "انتيى" فييا قوؿ البخاري، وىي صحيحة
سمعت مسمـ : قاؿ مكي بف عبد اهلل: "(1/347)وقاؿ أيضا . عبد العزيز بف باز، محب الديف الخطيب: تحقيؽ

  . انتيى" عرضت كتابي ىذا عمى أبي زرعة الرازي، فكؿ ما أشار أف لو عمة تركتو: بف الحجاج يقوؿ
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، فمثؿ ىذه االنتقادات ىي مف قبيؿ المناقشات (5)"مخرٍج لمتوف األحاديث مف حيِّز الصحة
 .العممية، وليست مف قبيؿ الطعف في ثبوت الحديث، فميست محؿ دراسة في ىذا البحث

كما ال بد مف استبعاد األحاديث المنتقدة في الصحيحيف التي صححيا البخاري : النوع الثالث
سواء كانت ىذه المتابعات والشواىد مخرجو في ومسمـ لتوافر المتابعات والشواىد الكثيرة ليا؛ 

، وىذا الضابط مف أخطر وأىـ ما يجب أف يتنبو لو الباحث، ذلؾ أف الصحيح نفسو أم خارجو
البخاري ومسمما أسندا في صحيحييما بعض األسانيد التي يعمماف عمتيا، بسبب ضعؼ رواتيا 

، أو انقطاع، ولكنيما قد يخرجانيا في الصحيح لوقوفيما عمى المتابعات والشواىد التي (6)عندىما
نما أورداه مف ىذا الوجو الضعيؼ لتحقيؽ بعض مقاصد  تدؿ عمى ثبوت أصؿ ىذا الحديث، وا 

نما أدخمت مف حديث أسباط، وقطف، وأحمد، : "التأليؼ لدييما، كما قاؿ اإلماـ مسمـ رحمو اهلل وا 
ما قد رواه الثقات عف شيوخيـ، إال أنو ربما وقع إلي عنيـ بارتفاع، ويكوف عندي مف رواية مف 

 (7)"وأصل الحديث معروف من رواية الثقاتىو أوثؽ منيـ بنزوؿ، فأقتصر عمى أولئؾ، 

                                                 

، صيانة صحيح مسمـ مف اإلخالؿ والغمط (ىػ643)ابف الصالح، عثماف بف عبد الرحمف الشيرزوري  (5)
ىػ، تحقيؽ موفؽ عبداهلل 1408، 2، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط(177/ص)وحمايتو مف اإلسقاط والسقط، 

.  عبدالقادر
وقد حررتيا وحققتيا وقسمتيا وفصمتيا، ال يظير منيا ما يؤثر :"وقاؿ ابف حجر رحمو اهلل عف األحاديث المنَتَقَدة 

 (. 1/348)" فتح الباري. "انتيى" في أصؿ موضوع الكتاب بحمد اهلل إال النادر
بؿ إف الدارقطني في كثير مف تتبعاتو إنما يسوقيا ليرجح الوجو الذي أخرجو بو صاحبا الصحيح، وليس النتقاد 

َعف كعب أف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ كاف )، وىو حديث "التتبع"في  (105): الحديث، مثالو حديث رقـ
   (إذا قدـ مف سفر ضحى بدأ بالمسجد فصمى فيو ركعتيف

وأما حيف يسوؽ الدارقطني بعض االختالؼ في إسناد الصحيح، وال يصرح بالراجح مف األوجو المسوقة، فال 
يعني ذلؾ أنو يختار الحكـ باضطراب الحديث، وال أنو يرجح الوجو الذي ساقو في تتبعو، فكـ مف حديث كاف 

أنو يصحح فيو الوجو الذي أخرجو بو البخاري ومسمـ، " العمؿ " صنيع الدارقطني فيو ذلؾ، ثـ نرى في كتابو 
: رقـ" التتبع"في . مثالو كالمو عمى حديث أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أخذ الجزية مف مجوس ىجر

. صحح الوجو الذي أخرجو البخاري (4/303" )العمؿ"، ولكنو في (291)
حاوؿ بعض الشيعة اليـو الطعف عمى البخاري بسبب وقوفو عمى أسماء مف رواة الصحيح، ضعفيـ البخاري  (6)

نفسو في كتب التراجـ، ويخرج ليـ في الصحيح، وال يعمـ ىذا الطاعف أنو لـ يأت بجديد، فالعمماء متفقوف عمى 
  .  أف البخاري يخرج لمثقة والضعيؼ عنده، ولكف يخرج لمضعيؼ انتقاء إذا ثبت حفظو لمحديث المعيف بأدلة أخرى

أسامي الضعفاء ومف تكمـ فييـ مف المحدثيف،  (ىػ264ت)أبو زرعة الرازي، عبيد اهلل بف عبد الكريـ،  (7)
اعمـ أنو قد يخرج في الصحيح لبعض مف ُتكمـ فيو إما : "ولذلؾ يقوؿ الحافظ ابف رجب رحمو اهلل. (676/ص)

، وقد يخرج مف حديث بعضيـ ما ىو معروؼ عف شيوخو مف طرؽ أخرى، ولكف  متابعة واستشيادًا، وذلؾ معمـو
لـ يكف وقع لصاحب الصحيح ذلؾ الحديث إال مف طريقو، إما مطمقًا، أو بعمو، فإذا كاف الحديث معروفًا عف 
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ىو : ينبغي أف يزاد في التعريؼ بالصحيح فيقاؿ: "ولذلؾ يقوؿ الحافظ ابف حجر رحمو اهلل
، عف مثمو، إلى أو القاصر عنو إذا اعتضدالحديث الذي يتصؿ إسناده بنقؿ العدؿ التاـ الضبط، 

نما قمت ذلؾ . منتياه، وال يكوف شاذا وال معمال ألنني - أو القاصر عنو إذا اعتضد : يعني– وا 
 (8)"اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتيا ال يتم الحكم عمييا بالصحة إال بذلك

إذا عرفنا ذلؾ تبيف أف انتقاد أحد النقاد األوائؿ إلخراج البخاري ومسمـ ليذا النوع مف الحديث 
ال  نما الوجو الذي أخرجو بو صاحبا الصحيح، وا  ال يريد بو تضعيؼ أصؿ الحديث ومتنو، وا 

-. أعني عند الناقد، وعند صاحب الصحيح – فأصؿ الحديث ثابت عندىـ جميعا 
االنتقادات الموجية لألحاديث التي نبَّو البخاري ومسمـ عمى وجو العمة فييا مف : النوع الرابع

خالؿ مسالؾ التعميؿ الكثيرة لدييما في صحيحييما، فإذا تنبو الناظر إلى أف الصحيحيف ليسا 
انحمت لو الكثير مف اإلشكاالت : كتاب حديث محض فقط، بؿ ىما مف كتب التعميؿ أيضا

.  المنتشرة اليوـ
– وال يكاد : "وقد كاف ابف تيمية رحمو اهلل مف أوائؿ مف نبو إلى ىذه الفكرة، وذلؾ حيف قاؿ

يروي لفظا فيو انتقاد إال ويروي المفظ اآلخر الذي يبيف أنو منتقد، فما في - يعني اإلماـ البخاري 
  (9)"كتابو لفظ منتقد إال وفي كتابو ما يبيف أنو منتقد

                                                                                                                                            

األعمش صحيحًا عنو، ولـ يقع لصاحب الصحيح عنو بعمو إال مف طريؽ بعض مف تكمـ فيو مف أصحابو 
  . ـ2001، تحقيؽ ىماـ سعيد، مكتبة الرشد، الرياض، (2/831)" شرح عمؿ الترمذي. "انتيى" خرجو عنو

، (1/417)، النكت عمى كتاب ابف الصالح، (ىػ852ت)ابف حجر العسقالني، أحمد بف عمي بف حجر،  (8)
ومف ذلؾ حديث أبي بف العباس بف سيؿ بف سعد عف أبيو عف جده رضي اهلل تعالى : "وبقية كالـ الحافظ قولو

وُأبيٌّ ىذا قد ضعفو لسوء حفظو أحمد بف حنبؿ ويحي بف معيف . عنو في ذكر خيؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ
وعبد المييمف أيضا فيو . والنسائي، ولكف تابعو عميو أخوه عبد المييمف بف العباس؛ أخرجو ابف ماجو مف طريقو

وانضاؼ إلى ذلؾ أنو ليس مف أحاديث األحكاـ، فميذه الصورة المجموعية حكـ البخاري . ضعؼ، فاعتضد
وكذا حكـ بصحة حديث معاوية بف إسحاؽ بف طمحة عف عمتو عائشة بنت طمحة عف عائشة رضي . بصحتو

ومعاوية ضعفو أبو ". جيادكف الحج والعمرة"اهلل عنيا أنيا سألت النبي صمى اهلل عميو وسمـ عف الجياد فقاؿ 
في أمثمة كثيرة قد ذكرت الكثير . زرعة ووثقو أحمد والنسائي، وقد تابعو عميو عنده حبيب ابف أبي عمرة فاعتضد

 .انتيى" واهلل أعمـ. منيا في مقدمة شرح البخاري، ويوجد في كتاب مسمـ منيا أضعاؼ ما في البخاري
ويقوؿ الحافظ . ، مدينة النشر(7/155)، منياج السنة النبوية، (ىػ728ت)ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ،  (9)

ومنيا ما يشير صاحب الصحيح الى عمتو كحديث يرويو مسندا ثـ يشير الى أنو يروى : "ابف حجر رحمو اهلل
، "النكت عمى ابف الصالح. "انتيى" مرسال فذلؾ مصير منو الى ترجيح رواية مف أسنده عمى مف أرسمو

(1/383) 
مف طريؽ أبي عوانة، عف قتادة،  (404/رقـ)ومف أمثمة مراعاة ىذا الضابط حديث أخرجو اإلماـ مسمـ رحمو اهلل 

إذا ): عف يونس بف جبير، عف حطاف الرقاشي، عف أبي موسى األشعري أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ
ذا قاؿ غير المغضوب عمييـ وال الضاليف فقولوا  صميتـ فأقيموا صفوفكـ، ثـ ليؤمكـ أحدكـ، فإذا كبر فكبروا، وا 
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االنتقادات التي كاف غرضيا بياف األصح مف أوجو الحديث، مع التسميـ : النوع الخامس
بكوف ما في البخاري ومسمـ صحيح، لكف غرض الناقد طمب الكماؿ، وفي ذلؾ يقوؿ الشيخ أحمد 

لـ يفيموا اعتراض المتقدميف الذيف أرادوا بنقدىـ أف بعض أسانيدىما خارجة : "شاكر رحمو اهلل
 (10)"عف الدرجة العميا مف الصحة التي التزميا الشيخاف، لـ يريدوا أنيا أحاديث ضعيفة قط

لما انتُقد عمى  – (11)شبو الكامؿ– وبعد ىذه الضوابط، ومف خالؿ االستقراء 
: الصحيحيف، يمكف حصر أجناس تعميؿ النقاد المتقدميف في الصور اآلتية

.  تعميل الحديث بمخالفة الثقات في وصمو، وأن المحفوظ فيو االنقطاع أو اإلرسال: أوال
ـْ ِمْثُؿ َأْفِئَدِة الطَّْيرِ )تعميؿ الدارقطني حديث : مثالو  حيث (12)(َيْدُخُؿ اْلَجنََّة َأْقَواـٌ َأْفِئَدُتُي

لـ يتابع أبو النضر عمى وصمو عف أبي ىريرة، والمحفوظ عف إبراىيـ بف سعد، عف أبيو، : "قاؿ
كذلؾ رواه يعقوب وسعد ابنا إبراىيـ، . عف أبي سممة مرسال عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ

  (13)"والمرسل ىو الصوابوغيرىما، عف إبراىيـ بف سعد، 
وا َلْيَمَة اْلُجُمَعِة ِبِقَياـٍ ِمْف َبْيِف ): ومثالو أيضا تعميؿ أبي حاتـ وأبي زرعة حديث اَل َتْخَتصُّ

وا َيْوـَ اْلُجُمَعِة ِبِصَياـٍ ِمْف َبْيِف اأْلَيَّاـِ ِإالَّ َأْف َيُكوَف ِفي َصْوـٍ َيُصوُمُو َأَحُدُكـْ   (14)(المََّياِلي َواَل َتُخصُّ

                                                                                                                                            

في ىذا اإلسناد بمثمو، ": ثـ عقبو بإسناد الحديث عف جماعة آخريف عف قتادة ثـ قاؿ (الخ...آميف يجبكـ اهلل
ذا قرأ فأنصتوا): وفي حديث جرير عن سميمان عن قتادة من الزيادة ، فظف بعض الناس أف مسمما بيذا "(وا 

ذا قرأ فأنصتوا): يكوف قد أخرج زيادة في صحيحو، رغـ أف أكثر النقاد األوائؿ، كالبخاري، والدارقطني،  (وا 
( 131/ص)لمبييقي " الصالة خمؼ اإلماـ: "والبييقي ردوا ىذه الزيادة لمخالفة الثقة فييا الثقات، انظر

ولكف الصواب أف طريقة ذكر مسمـ ليذه الزيادة تدؿ عمى أنو لـ يرد إخراجيا في صمب الصحيح، بؿ أراد اإلشارة 
وانظر مثاال آخر أيضا في . إلى تفرد الراوي بيا، وكفى بذلؾ سببا لعدـ سياؽ الزيادة مساؽ اإلقرار واالستشياد

. ىػ1983، عالـ الكتب، (230/ص)، (ىػ1386ت)، لمعالمة عبد الرحمف بف يحيى المعممي، "األنوار الكاشفة"
  (12/125)تحقيؽ مسند أحمد بف حنبؿ،  (10)
ىدي الساري لمحافظ ابف حجر، اإللزامات والتتبع لمدارقطني، : اعتمدت في ىذا االستقراء عمى كتب عدة (11)

: األحاديث المنتقدة في الصحيحيف لمصطفى باحو، كتب المعاصريف التي تخصصت في انتقاد الصحيحيف، مثؿ
  .أضواء عمى السنة المحمدية لمحمود أبي رية، وما شاكمو مف الكتب التي ستأتي تسميتيا في ثنايا البحث

مف  (2840/حديث رقـ)باب يدخؿ الجنة أقواـ أفئدتيـ مثؿ أفئدة الطير، صحيح مسمـ، كتاب الجنة،  (12)
حديث أبي النضر ىاشـ بف القاسـ الميثي، حدثنا إبراىيـ بف سعد، حدثنا أبي، عف أبي سممة، عف أبي ىريرة عف 

   .  النبي صمى اهلل عميو وسمـ
، تحقيؽ مقبؿ الوادعي، دار الكتب (6/رقـ)، اإللزامات والتتبع، (ىػ385ت)الدارقطني، عمي بف عمر،  (13)

  (9/312)" العمؿ"ونحوه في . العممية
  (1144): باب كراىة صياـ يـو الجمعة منفردا، حديث رقـصحيح مسمـ، كتاب الصياـ،  (14)
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سألت أبي وأبا زرعة عف حديث رواه حسيف الجعفي، : "فقد قاؿ ابف أبي حاتـ رحمو اهلل
عف زائدة، عف ىشاـ، عف محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة، عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ 

. ال تخصوا ليمة الجمعة بقياـ، وال يـو الجمعة بصياـ: قاؿ
ىذا وىـ، إنما ىو عف ابف سيريف، عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ مرسؿ، ليس : فقاال

الوىـ ممف ىو مف : قمت ليما. رواه أيوب، وىشاـ، وغيرىما كذا مرسال. فيو ذكر أبي ىريرة
 (15)"ما أخمقو أف يكوف الوىـ مف حسيف: فقاال. زائدة، أو مف حسيف

. تعميل الحديث بمخالفة الثقات في رفعو، وأن المحفوظ فيو الوقف: ثانيا
 بأف راويو مصعب بف شيبة تفرد بروايتو (16)(َعْشٌر ِمْف اْلِفْطَرةِ ): مف أمثمتو تعميؿ حديث

وقد خالفو رواة حفاظ آخروف، . عف طمؽ بف حبيب، عف عبد اهلل بف الزبير، عف عائشة مرفوعا
خالفو رجالف حافظاف، سميماف، وأبو بشر، روياه عف طمؽ بف : "كما قاؿ الدارقطني رحمو اهلل

حديث سميماف التيمي، : "، وقاؿ النسائي رحمو اهلل(17)"ومصعب منكر الحديث..حبيب مف قولو
، وقد (18)"وجعفر بف إياس أشبو بالصواب مف حديث مصعب بف شيبة، ومصعب منكر الحديث

عشر مف ): أحاديثو مناكير، منيا-: "في مصعب بف شيبة– قاؿ أحمد بف حنبؿ رحمو اهلل 
 (19)"(الفطرة

ـَ َيْوَمِئٍذ َلَيا َسْبُعوَف َأْلَؼ ِزَماـٍ َمَع ُكؿِّ ِزَماـٍ َسْبُعوَف ): ومثالو أيضا تعميؿ حديث ُيْؤَتى ِبَجَينَّ
وَنَيا  حيث رواه حفص بف غياث، حدثنا أبي، عف العالء بف خالد الكاىمي، (20)(َأْلَؼ َمَمٍؾ َيُجرُّ

رفعو وىـ، رواه الثوري ومرواف وغيرىما عف : "قاؿ الدارقطني. عف شقيؽ، عف ابف مسعود بو

                                                 

، تحقيؽ محفوظ الرحمف، دار طيبة، الرياض، (1/198)، (ىػ385ت)الدارقطني، عمي بف عمر،  (15)
 . ـ1985

  (.261): باب خصاؿ الفطرة، حديث رقـصحيح مسمـ، كتاب الطيارة،  (16)

  ( 182/رقـ)التتبع،  (17)
، تحقيؽ عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات (8/128)، السنف، (ىػ303ت)النسائي، أحمد بف شعيب،  (18)

" الجرح والتعديؿ. "ال يحمدونو، وليس بقوي: وقاؿ أبو حاتـ في مصعب بف شيبة. ـ1986اإلسالمية، حمب، 
(8/305)  
، تحقيؽ عبد المعطي القمعجي، دار (4/197)، الضعفاء الكبير، (ىػ322ت)العقيمي، محمد بف عمرو،  (19)

والذي يظير لي أنيا ليست بعمة قادحة، فإف راوييا مصعب بف شيبة : يقوؿ ابف حجر. ـ1984المكتبة العممية، 
وثقو ابف معيف والعجمي وغيرىما، ولينو أحمد وأبو حاتـ وغيرىما فحديثو حسف، ولو شواىد في حديث أبي ىريرة 

  ( 10/337)" فتح الباري. "وغيره، فالحكـ بصحتو مف ىذه الحيثية سائغ
: باب في شدة حر نار جينـ وبعد قعرىا وما تأخذ مف المعذبيف، رقـ - 12صحيح مسمـ، كتاب الجنة،  (20)
(2842)  
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ف كاف مسمـ قد أخرج : "وقاؿ في العمؿ. (21)"العالء بف خالد موقوفا الموقوؼ أصح عندي وا 
.  (22)"حديث عمر بف حفص في الصحيح

  (23)"والثوري ال يرفعو: "وقاؿ الترمذي
َأَخَذ : َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة رضي اهلل عنو َقاؿَ ومف أمثمتو المشيورة أيضا حديث التربة المروي 

َخَمَؽ المَُّو َعزَّ َوَجؿَّ التُّْرَبَة َيْوـَ السَّْبِت، َوَخَمَؽ ِفيَيا ): َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِبَيِدي َفَقاؿَ 
اْلِجَباَؿ َيْوـَ اأْلََحِد، َوَخَمَؽ الشََّجَر َيْوـَ ااِلْثَنْيِف، َوَخَمَؽ اْلَمْكُروَه َيْوـَ الثُّاَلثَاِء، َوَخَمَؽ النُّوَر َيْوـَ 

ـَ َعَمْيِو السَّاَلـ َبْعَد اْلَعْصِر ِمْف َيْوـِ اْلُجُمَعِة ِفي  اأْلَْرِبَعاِء، َوَبثَّ ِفيَيا الدََّوابَّ َيْوـَ اْلَخِميِس، َوَخَمَؽ آَد
 (24)(آِخِر اْلَخْمِؽ، ِفي آِخِر َساَعٍة ِمْف َساَعاِت اْلُجُمَعِة ِفيَما َبْيَف اْلَعْصِر ِإَلى المَّْيؿِ 

، وُنقؿ تعميمو عف (25)"عف أبي ىريرة عف كعب، وىو أصح: وقال بعضيم: "قاؿ البخاري
.  (27)، ويحيى بف معيف أيضا(26)عمي بف المديني

تعميل الحديث بمخالفة الثقات بزيادة كممة أو جممة في الحديث : ثالثا
، وقد قاؿ (28)في حديث ولوغ الكمب (فميرقو)تفرد عمي بف مسير بزيادة لفظة : مثالو

، وقاؿ ابف (29)"(فميرقو): ال أعمـ أحدا تابع عمي بف مسير عمى قولو: "اإلماـ النسائي رحمو اهلل
فمـ يذكره أصحاب األعمش الثقات  (فمييرقو)أما ىذا المفظ في حديث األعمش : "عبد البر

                                                 

  (93/رقـ)التتبع،  (21)

  (5/87)العمؿ،  (22)
  (2573): باب ما جاء في صفة النار، حديث رقـسنف الترمذي، كتاب صفة جينـ،  (23)
  (2789): باب ابتداء الخمؽ وخمؽ آدـ عميو السالـ، حديث رقـرواه مسمـ، كتاب صفات المنافقيف،  (24)

 . ، تحقيؽ ىاشـ الندوي، دار الفكر(1/413)، التاريخ الكبير، (ىػ256ت)البخاري، محمد بف إسماعيؿ،  (25)
، تحقيؽ (1/215)" تفسير القرآف العظيـ"، في (ىػ774ت)نقمو ابف كثير، إسماعيؿ بف عمر بف كثير،  (26)

  .ـ1999سامي سالمة، دار طيبة، 
، جمع عبد الرحمف (1/256)مجموع الفتاوى، ، كما في (ىػ728ت)نقمو ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ،  (27)

  !بف قاسـ، ولـ أقؼ عمى كالـ ابف معيف في مرجع آخر

َعِميُّ ْبُف : ، ونصو(279: )الحديث يرويو مسمـ في كتاب الطيارة، باب حكـ ولوغ الكمب، حديث رقـ (28)
ِإَذا ): َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ : ُمْسِيٍر َأْخَبَرَنا اأْلَْعَمُش َعْف َأِبي َرِزيٍف َوَأِبي َصاِلٍح َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاؿَ 

َـّ ِلَيْغِسْمُو َسْبَع ِمَرارٍ  ـْ َفْمُيِرْقُو ُث وحدثني محمد بف الصباح، حدثنا إسماعيؿ بف زكرياء،  (َوَلَغ اْلَكْمُب ِفي ِإَناِء َأَحِدُك
وقد ذكر اإلراقة حماد بف زيد عف أيوب عف ابف سيريف عف . (فميرقو): عف األعمش بيذا اإلسناد مثمو، ولـ يقؿ

سناده صحيح أخرجو الدارقطني وغيره   ( 1/275)" فتح الباري"كما في . أبي ىريرة موقوفا وا 

  (1/53)السنف،  (29)
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 (30)"الحفاظ، مثؿ شعبة وغيره
َمْف ): ومثالو أيضا حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ
ـَ َعَمْيِو  الَّ ُقوِّ َأْعَتَؽ َنِصيًبا َأْو َشِقيًصا ِفي َمْمُموٍؾ َفَخاَلُصُو َعَمْيِو ِفي َماِلِو ِإْف َكاَف َلُو َماٌؿ َواِ 

 مف طرؽ عف قتادة، عف النضر بف (32) ومسمـ(31)رواه البخاري (َفاْسُتْسِعَي ِبِو َغْيَر َمْشُقوٍؽ َعَمْيوِ 
. أنس، عف بشير ابف نييؾ، عف أبي ىريرة بو ىكذا كامال، بزيادة الجممة األخيرة في االستسعاء

حيف : فقد أعؿ بعض النقاد الجممة األخيرة بأف شعبة وىشاما الدستوائي ووافقيما ىماـ
نقؿ الخالؿ : "قاؿ الحافظ ابف حجر رحمو اهلل. يرووف الحديث عف قتادة ال يذكروف االستسعاء

روى : " وقاؿ الدارقطني رحمو اهلل(33)"عف أحمد أنو ضعؼ رواية سعيد في االستسعاء" العمؿ"في 
ولـ يذكرا في الحديث االستسعاء، - وىما أثبت َمف روى عف قتادة - ىذا الحديث شعبة وىشاـ 

ووافقيما ىماـ، وفصؿ االستسعاء مف الحديث فجعمو مف رواية قتادة وقولو، ال مف حديث أبي 
   (34)"وىو أولى بالصواب..ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ

، عف سيؿ بف سعد  ومثمو أيضا تفرد عبد الرحمف بف عبد اهلل بف دينار، عف أبي حاـز
ِرَباُط َيْوـٍ ِفي َسِبيِؿ المَِّو َخْيٌر ): الساعدي رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ أنو قاؿ

ْوَحُة َيُروُحَيا  ـْ ِمْف اْلَجنَِّة َخْيٌر ِمْف الدُّْنَيا َوَما َعَمْيَيا، َوالرَّ ِمْف الدُّْنَيا َوَما َعَمْيَيا، َوَمْوِضُع َسْوِط َأَحِدُك

                                                 

محمد – ، تحقيؽ مصطفى العموي (18/273)، التمييد، (ىػ463ت)ابف عبد البر، يوسؼ بف عبد اهلل  (30)
  .البكري، مؤسسة قرطبة

باب إذا أعتؽ نصيبا في عبد وليس لو ماؿ استسعى العبد غير مشقوؽ صحيح البخاري، كتاب العتؽ،  (31)
  (2527): عميو عمى نحو الكتابة، رقـ

قاؿ : يقوؿ اإلماـ النووي رحمو اهلل (1503): باب ذكر سعاية العبد، رقـصحيح مسمـ، كتاب العتؽ،  (32)
ومعنى االستسعاء في الحديث أف العبد يكمؼ االكتساب والطمب حتى تحصؿ قيمة نصيب الشريؾ : العمماء

وقاؿ بعضيـ ىو أف يخدـ سيده الذي لـ . اآلخر، فإذا دفعيا إليو عتؽ، ىكذا فسره جميور القائميف باالستسعاء
ال يكمؼ ما يشؽ عميو، وفي : أي (غير مشقوؽ عميو  )يعتؽ بقدر مالو فيو مف الرؽ فعمى ىذا تتفؽ األحاديث 

الحديث أف مف أعتؽ نصيبو مف عبد مشترؾ قـو عمى باقيو إذا كاف موسرا بقيمة عدؿ، سواء كاف العبد مسمما 
أو كافرا، وسواء كاف الشريؾ مسمما أو كافرا، وسواء كاف العتيؽ عبدا أو أمة، وال خيار لمشريؾ في ىذا، وال 

ف كرىو كميـ مراعاة لحؽ اهلل تعالى في الحرية " صحيح مسمـ. "انتيى" لمعبد، وال لممعتؽ، بؿ ينفذ ىذا الحكـ وا 
(2/1140 ) 
، تحقيؽ محب الديف (5/157)، فتح الباري، (ىػ852ت)ابف حجر العسقالني، أحمد بف عمي بف حجر  (33)

  . الخطيب، الطبعة السمفية
، لمصطفى باحو، "األحاديث المنتقدة في الصحيحيف: "، وانظر أمثمة أخرى في كتاب(25/رقـ) التتبع، (34)
 .ـ2005، 1، دار الضياء، طنطا، ط(2/372)، (2/353)، (1/349)
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، فقد زاد عبد الرحمف الجممة األولى، (35)(اْلَعْبُد ِفي َسِبيِؿ المَِّو َأْو اْلَغْدَوُة َخْيٌر ِمْف الدُّْنَيا َوَما َعَمْيَيا
: لذلؾ قاؿ الدارقطني. ولـ يوافقو عمى زيادتيا الثقات الكثيروف الذيف رووا الحديث عف أبي حاـز

 (36)"لـ يقؿ ىذا غير عبد الرحمف، وغيره أثبت منو، وباقي الحديث صحيح"
 

.  تعميل الحديث بعدم سماع الراوي من الشيخ: رابعا
مثالو تعميؿ الدارقطني أحاديث أبي بكرة رضي اهلل عنو في صحيح البخاري، وىي 

ـْ اْمَرَأةً ): حديث اْبِني َىَذا َسيٌِّد َوَلَعؿَّ المََّو َأْف ُيْصِمَح ِبِو َبْيَف ): ، وحديث(37)(َلْف ُيْفِمَح َقْوـٌ َولَّْوا َأْمَرُى
والحسف ال :  قاؿ الدارقطني(39)(َزاَدَؾ المَُّو ِحْرًصا َواَل َتُعدْ  ):، وحديث(38)(ِفَئَتْيِف ِمْف اْلُمْسِمِميفَ 

.  (40)يروي إالَّ َعف األحنؼ، َعف أبي بكرة
 .تعميل الحديث بمخالفتو الوجو الذي رواه بو أحفظ الرواة عن الشيخ: خامسا
َأَتى النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ): حديث عبد اهلل بف مسعود رضي اهلل عنو قاؿمثالو 

ـْ َأِجْدُه، َفَأَخْذُت َرْوَثًة  اْلَغاِئَط، َفَأَمَرِني َأْف آِتَيُو ِبَثاَلَثِة َأْحَجاٍر، َفَوَجْدُت َحَجَرْيِف، َواْلَتَمْسُت الثَّاِلَث َفَم
ْوَثَة َوَقاؿَ   (41)(َىَذا ِرْكٌس ِ : َفَأَتْيُتُو ِبَيا، َفَأَخَذ اْلَحَجَرْيِف َوَأْلَقى الرَّ

مدار ىذا الحديث عمى أبي إسحاؽ السبيعي، ولكف اختمؼ الرواة عنو اختالفا كبيرا، 
ليس أبو عبيدة ذكره، ولكف عبد الرحمف : فأخرجو البخاري مف طريؽ زىير، عف أبي إسحاؽ، قاؿ

. فذكره..بف األسود، عف أبيو، أنو سمع عبد اهلل يقوؿ
ولكف رجح اإلماماف أبو زرعة والترمذي رواية إسرائيؿ، عف أبي إسحاؽ، عف أبي عبيدة، 

.  عف عبد اهلل
.  وأبو عبيدة لـ يسمع مف عبد اهلل بف مسعود

                                                 

يا أييا الذيف آمنوا  )باب فضؿ رباط يـو فى سبيؿ اهلل وقوؿ اهلل تعالى صحيح البخاري، كتاب الجياد،  (35)
  (2892: )إلى آخر اآلية، حديث رقـ (اصبروا 

  ( 71/رقـ)التتبع،  (36)
إلى كسرى وقيصر، حديث - صمى اهلل عميو وسمـ - باب كتاب النبى صحيح البخاري، كتاب المغازي،  (37)

  (4425): رقـ
  (2704): ، حديث رقـ..باب قوؿ النبى لمحسف بف عمىصحيح البخاري، كتاب الصمح،  (38)

  (783: )رواه البخاري في صحيحو، كتاب األذاف، باب إذا ركع دوف الصؼ، حديث رقـ (39)
زياد األعمـ؟ قاؿ ىو قميؿ الحديث جًدا، اشتير : قمت لمدراقطني: وقاؿ الحاكـ، (91-88/رقـ)التتبع،   (40)

 وذلؾ رغـ قوؿ البخاري .، وفيو إرساؿ؛ ألف الحسف لـ يسمع مف أبي بكرة(زادؾ اهلل حرًصا وال تعد): بحديث
إنما ثبت لنا سماع الحسف -: يعني المديني – قاؿ لي عمى بف عبد اهلل ": (ابني ىذا سيد): عقب تخريجو حديث

  . ؛ لما فيو مف تصريح الحسف بسماع أبي بكرة"مف أبى بكرة بيذا الحديث

 ( 156: )رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب ال يستنجى بروث، حديث رقـ (41)
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وكذا . حديث أبي عبيدة ، واهلل أعمـ: والصحيح عندي: "قاؿ أبو زرعة الرازي رحمو اهلل
سرائيؿ أحفظيـ: يروي إسرائيؿ ، يعني    (42)"عف أبي إسحاؽ ، عف أبي عبيدة ، وا 

وسألت محمدا عف ىذا ، فمـ يقض فيو بشيء وكأنو رأى : "وقاؿ الترمذي رحمو اهلل
حديث زىير ، عف أبي إسحاؽ ، عف عبد الرحمف بف األسود ، عف أبيو ، عف عبد اهلل ، أشبو ، 

وأصح شيء في ىذا عندي حديث إسرائيؿ وقيس، عف أبي إسحاؽ، . ووضعو في كتاب الجامع
عف أبي عبيدة، عف عبد اهلل؛ ألف إسرائيؿ أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاؽ مف ىؤالء، وتابعو 

في النفس منو شيء لكثرة االختالؼ : " وقاؿ الدارقطني رحمو اهلل(43)"عمى ذلؾ قيس بف الربيع
 (44)"عف أبي إسحاؽ

 
 . تعميل الحديث بتفرد الراوي الذي ال يحتمل تفرده بو: سادسا
إعالؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ رحمو اهلل حديث عبد اهلل بف مسعود رضي اهلل عنو : ومثالو

ِتِو ): أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ َما ِمْف َنِبيٍّ َبَعَثُو المَُّو ِفي ُأمٍَّة َقْبِمي ِإالَّ َكاَف َلُو ِمْف ُأمَّ
ـْ ُخُموٌؼ َيُقوُلوَف َما اَل  َـّ ِإنََّيا َتْخُمُؼ ِمْف َبْعِدِى َحَواِريُّوَف َوَأْصَحاٌب َيْأُخُذوَف ِبُسنَِّتِو َوَيْقَتُدوَف ِبَأْمِرِه ُث

ـْ ِبِمَساِنِو َفُيَو ُمْؤِمٌف َوَمْف  ـْ ِبَيِدِه َفُيَو ُمْؤِمٌف َوَمْف َجاَىَدُى َيْفَعُموَف َوَيْفَعُموَف َما اَل ُيْؤَمُروَف َفَمْف َجاَىَدُى
يَماِف َحبَُّة َخْرَدؿٍ  ـْ ِبَقْمِبِو َفُيَو ُمْؤِمٌف َوَلْيَس َوَراَء َذِلَؾ ِمْف اإْلِ   (45)(َجاَىَدُى

سمعت أحمد ذكر حديث صالح بف كيساف، عف الحارث ابف ُفضيؿ : "قاؿ أبو داود
الخطمي، عف جعفر بف عبد اهلل بف الحكـ، عف عبد الرحمف بف عبد اهلل ابف الحكـ، عف عبد 
الرحمف بف الِمسَور بف مخرَمة، عف أبي رافع، عف عبد اهلل ابف مسعود، عف النبي صمى اهلل 

جعفر ىذا ىو أبو : قاؿ أحمد. (يكوف أمراء يقولوف ما ال يفعموف، فمف جاىدىـ بيده): عميو وسمـ

                                                 

– ، تحقيؽ سعد الحميد (1/42)، العمؿ، (ىػ327ت)ابف أبي حاتـ، عبد الرحمف بف محمد بف إدريس،  (42)
  .خالد الجريسي

  (17: )سنف الترمذي، أبواب الطيارة، باب االستنجاء بحجريف، حديث رقـ (43)

، وقد أطاؿ الحافظ ابف حجر رحمو اهلل في شرح االختالؼ في ىذا الحديث، وترجيح (227/رقـ)التتبع،  (44)
فانظر إلى ىذا الحديث كيؼ حكـ عميو بالمرجوحية مثؿ أبي حاتـ وأبي : "الوجو الذي أخرجو بو البخاري، ثـ قاؿ

( 1/349)" فتح الباري. "انتيى باختصار" ومع ذلؾ فتبيف بالتنقيب والتتبع التاـ أف الصواب في الحكـ لو...زرعة
 باب بياف كوف النيي عف المنكر مف اإليماف وأف اإليماف يزيد رواه مسمـ في صحيحو، كتاب اإليماف، (45)

  (50): وينقص وأف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر واجباف، حديث رقـ
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والحارث بن ُفضيل ليس بمحمود الحديث، وىذا الكالم ال يشبو كالم ابن عبد الحميد بف جعفر، 
  (46)"(اصبروا حتى تمَقوني): قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: مسعود، ابن مسعود يقول

في رواية أبي - استنكر اإلماـ أحمد ىذا الحديث : "ويقوؿ الحافظ ابف رجب رحمو اهلل
ىو خالؼ األحاديث التي أمر رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ فييا بالصبر : وقاؿ- داود

وقد يجاب عف ذلؾ بأف التغيير باليد ال يستمـز القتاؿ، وقد نص عمى ذلؾ . عمى جور األئمة
التغيير باليد ليس بالسيؼ والسالح، فحينئذ جياد األمراء باليد : أحمد أيضا في رواية صالح فقاؿ

أف يزيؿ بيده ما فعموه مف المنكرات، مثؿ أف يريؽ خمورىـ، أو يكسر آالت الميو التي ليـ، أو 
نحو ذلؾ، أو يبطؿ بيده ما أمروا بو مف الظمـ إف كاف لو قدرة عمى ذلؾ، وكؿ ذلؾ جائز، وليس 
ىو مف باب قتاليـ، وال مف الخروج عمييـ الذي ورد النيي عنو، فإف ىذا أكثر ما يخشى منو أف 

يقتمو األمراء وحده، وأما الخروج عمييـ بالسيؼ فيخشى منو الفتف التي تؤدي إلى سفؾ دماء 
المسمميف، نعـ إف خشي في اإلقداـ عمى اإلنكار عمى المموؾ أف يؤذي أىمو أو جيرانو لـ ينبغ لو 

التعرض ليـ حينئذ؛ لما فيو مف تعدي األذى إلى غيره، كذلؾ قاؿ الفضيؿ بف عياض وغيره، 
ومع ىذا متى خاؼ عمى نفسو السيؼ أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ الماؿ أو 

  (47)"نحو ذلؾ مف األذى سقط أمرىـ ونيييـ، وقد نص األئمة عمى ذلؾ
َكاَف النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيْذُكُر ): ومثالو أيضا تضعيؼ أبي زرعة الرازي حديث

، فقد انفرد بيذا الحديث زكريا بف أبي زائدة، عف خالد بف سممة، عف (48)(المََّو َعَمى ُكؿِّ َأْحَياِنوِ 
ليس بذاؾ، ىو حديث ال يروى : "فقاؿ أبو زرعة. البيي، عف عروة، عف عائشة رضي اهلل عنيا

 (49)"إال مف ىذا الوجو
                                                 

، وفي (1/142" )السنة"، ورواه الخالؿ في (1950رقـ )(418ص) مسائؿ اإلماـ أحمد برواية أبي داود، (46)
: وثقو ابف معيف، والنسائي، وقاؿ ابف حباف: ، والحارث بف فضيؿ(170-169ص)" المنتخب مف العمؿ لمخالؿ"

تيذيب : "انظر. كاف مف خيار أىؿ المدينة، ولـ أقؼ عمى مف يتكمـ فيو سوى النقؿ السابؽ عف أحمد بف حنبؿ
(  2/265)" التيذيب

  
، دار المعرفة، (322/ص)، جامع العمـو والحكـ، (ىػ795ت)عبد الرحمف بف أحمد بف رجب ابف رجب،  (47)

 . ىػ1408بيروت، 
قاؿ الترمذي  (373): باب ذكر اهلل تعالى في حاؿ الجنابة وغيرىا، حديث رقـرواه مسمـ، كتاب الحيض،  (48)

ىذا حديث حسف غريب، ال نعرفو إال مف حديث يحيى بف زكريا بف أبي زائدة، : "(3384/رقـ)" السنف"في 
ىو حديث : سألت محمدا عف ىذا الحديث فقاؿ : "(441/رقـ)" العمؿ الكبير"، وقاؿ في "عبد اهلل: والبيي اسمو 

  .انتيى" صحيح

الذي أرى أف : فذكرت قوؿ أبي زرعة ألبي رحمو اهلل فقاؿ: "، وتكممة النقؿ السابؽ جاء فيو(1/51)العمؿ  (49)
. انتيى" يذكر اهلل عمى كؿ حاؿ، عمى الكنيؼ وغيره، عمى ىذا الحديث
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. تعميل الحديث بضعف أحد رواتو من غير أن يكون لو متابع صالح: سابعا
َكاَف ِلمنَِّبيِّ َصمَّى المَُّو ): حديث ُأَبي ْبف َعبَّاِس ْبِف َسْيٍؿ، َعْف َأِبيِو، َعْف َجدِِّه َقاؿَ : مثالو

ـُ المَُّخْيؼُ : َقاَؿ َأُبو َعْبد المَّوِ . َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِفي َحاِئِطَنا َفَرٌس ُيَقاُؿ َلُو المَُّحْيؼُ  قاؿ ، (50)(َوَقاَؿ َبْعُضُي
 (51)"وأبي ىذا ضعيؼ: "الدارقطني

وىكذا يمكننا الجـز بأف النقد العممي الذي توجو إلى بعض أحاديث الصحيحيف مف قبؿ 
. النقاد األوائؿ كاف خاضعا لقواعد المحدثيف، منضبطا بمسالؾ التعميؿ المشيورة

عف منيج النقاد المتقدميف في - في كثير مف أمثمتو– أما النقد المعاصر فقد انحاد 
: النقد، في جوانب عدة

انحاد في عدـ مراعاة الضوابط التي ذكرناىا في بداية ىذا البحث، فكاف كثير مف - 1
المعاصريف يعؿ الحديث وىو يظف أف صاحب الصحيح أخرجو عمى وجو التصحيح، في حيف 
أنو إنما أخرجو عمى وجو التعميؿ، أو أخرجو بإيراد أوجو االختالؼ فيو ليشير إلى اطالعو عمى 

الخالؼ ووجو االنتقاد، وىذا يعني أف الكتابيف لـ يرد ليما أف يتمحضا الشتماؿ األوجو 
الصحيحة، بؿ أراد المؤلفاف أيضا أف يشتمؿ كتاباىما عمى مناقشات عممية مرنة في النقد 

. الحديثي
َأفَّ َجاِرَيًة َكاَنْت َتْرَعى َغَنًما ِبَسْمٍع، َفَأْبَصَرْت ِبَشاٍة ِمْف َغَنِمَيا َمْوًتا، ): ومثالو حديث

اَل َتْأُكُموا َحتَّى آِتَي النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َفَأْسَأَلُو، َأْو : َفَكَسَرْت َحَجًرا َفَذَبَحْتَيا، َفَقاَؿ أِلَْىِموِ 
َفَأَتى النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َأْو َبَعَث ِإَلْيِو َفَأَمَر النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو . َحتَّى ُأْرِسَؿ ِإَلْيِو َمْف َيْسَأُلوُ 

                                                                                                                                            

ف كاف وثقو أحمد، وعمي بف – ويبدو أف عمتو تفرد خالد بف سممة المعروؼ بالفأفاء، كوفي ناصبي، وىو  وا 
في عداد : وقاؿ أبو أحمد ابف عدى. شيخ يكتب حديثو: إال أنو قاؿ فيو أبو حاتـ- المديني، وابف معيف، والنسائي

( 3/96)" تيذيب التيذيب: "انظر. مف يجمع حديثو، وال أرى برواياتو بأسا
ال يحتج بالبيي، وىو مضطرب : "فقد قاؿ فيو أبو حاتـ الرازيولعؿ فيو عمة أخرى عندىـ، وىي عبد اهلل البيي، 

( 6/90)" تيذيب التيذيب: "انظر. ، ولـ أقؼ عمى مف يوثقو غير ابف سعد"العمؿ. "انتيى" الحديث
  (2855: )صحيح البخاري، كتاب الجياد، باب اسـ الفرس والحمار، حديث رقـ (50)
: وقاؿ النسائي. ضعيؼ: وقاؿ يحيى بف معيف. منكر الحديث: قاؿ فيو أحمد بف حنبؿ: أبي بف العباس (51)

( 1/186)" تيذيب التيذيب: " انظر. لو أحاديث ال يتابع عمى شيء منيا: وقاؿ العقيمي. ليس بالقوي
ولكف عبد المييمف ىذا  (10/25)، "السنف الكبرى"نعـ، تابعو أخوه عبد المييمف بف العابس كما عند البييقي في 

  .منكر الحديث
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ـَ ِبَأْكِمَيا ىو : "، وقاؿ الحافظ ابف حجر(53)"واالختالؼ فيو كثير: "، قاؿ الدارقطني(52)(َعَمْيِو َوَسمَّ
  (54)"كما قاؿ، وعمتو ظاىرة، والجواب عنو فيو تكمؼ وتعسؼ

إف إخراج اإلماـ البخاري لمحديث مف أوجو عديدة، وذكره االختالؼ في : ومع ذلؾ نقوؿ
الحديث في صحيحو، يدؿ عمى أف لو مقصدا مف إيراده في الصحيح، وأف الظف بأف البخاري 

. أراد الجـز بتصحيحو مف غير نظر في االنتقاد الموجو إليو ىو ظف بعيد
وانحاد بأف لـ ينضبط بقواعد التعميؿ التي انضبط بيا نقد المحدثيف األوائؿ، ولو - 2

. رحنا نسوؽ األمثمة عمى ىذا النوع مف الحياد الستغرؽ ذلؾ مئات الصفحات
َما ِمْف َمْوُلوٍد ُيوَلُد ِإالَّ َنَخَسُو ): ما قالو إسماعيؿ الكردي في إعالؿ حديث: ومف ذلؾ

ـَ َوُأمَّوُ  لقد ثبت في الطب : "بقولو (55)(الشَّْيَطاُف َفَيْسَتِيؿُّ َصاِرًخا ِمْف َنْخَسِة الشَّْيَطاِف ِإالَّ اْبَف َمْرَي
أف سبب صراخ كؿ مولود حيف والدتو ىو دخوؿ اليواء ألوؿ مرة لرئتيو، بعد أف كاف يتمقى 

 (أـ مريـ)األوكسجيف مف دـ أمو عبر الحبؿ السري، ولو لـ يبؾ الختنؽ، ثـ ىؿ زوجة عمراف 
ىي الوحيدة في الدنيا التي أعاذت وليدىا وذريتو مف الشيطاف الرجيـ، أليس كؿ مسمـ يقوؿ حيف 

– ، فمماذا ال يعيذ اهلل تعالى مولوده (الميـ جنبنا الشيطاف وجنب الشيطاف ما رزقتنا): الجماع
  (56)"مف نخسة الشيطاف، وىؿ دعاء المسمميف جميعيـ غير مقبوؿ– حسب الحديث 

فانظر كيؼ أعؿ حديثا برأيو، ولو تأمؿ لوجد أف الظف الذي حصؿ بقوة إسناد الحديث، 
أقوى بدرجات مف الوىـ الذي أناطو بمتف الحديث، إذ ال مانع أف يكوف لصراخ الطفؿ عند الوالدة 

سبباف، سبب حسي، وسبب غيبي، وأما كوف أـ مريـ أعاذتيا مف الشيطاف الرجيـ فيذا غير 
. مذكور في متف الحديث المرفوع، فال يصح االعتراض بو

اَل ): ومف أمثمتو أيضا حكـ حسف السقاؼ عمى حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو مرفوعا
ـْ َوُقوُلوا آَمنَّا ِبالمَِّو َوَما ُأْنِزَؿ ِإَلْيَنا   (57)(اآْلَيةَ .. ُتَصدُِّقوا َأْىَؿ اْلِكَتاِب َواَل ُتَكذُِّبوُى

                                                 

، (5501): باب ما أنير الدـ مف القصب والمروة والحديد، حديث رقـرواه البخاري في صحيحو،  (52)
ذكره في ىذه المواضع ببعض أوجو  (5505)، (5504: )، وفي باب ذبيحة المرأة واألمة، حديث رقـ(5502)

  . االختالؼ عميو في اإلسناد
  (106: )التتبع، رقـ (53)

  (1/376)فتح الباري،  (54)

   (2366): باب فضائؿ عيسى عميو السالـ، حديث رقـصحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ،  (55)
  ( 279/ص)نحو تفعيؿ قواعد نقد متف الحديث،  (56)
  (4485): ، حديث رقـ(قولوا آمنا باهلل وما أنزؿ إلينا  )باب صحيح البخاري، كتاب التفسير،  (57)
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إذ كيؼ يقوؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ ىذا بعدما !! ىذا حديث مشكؿ: "قاؿ السقاؼ
خفاء كتب اهلل المنزلة عمييـ؟ ! وصفيـ اهلل تعالى في كتابو العزيز بالشرؾ والكذب والتحريؼ وا 

 (58)"فيذا عندنا ال يصح، وىذا المفظ لـ يقمو النبي صمى اهلل عميو وسمـ
وانحاد أيضا في الخطأ في تنزيؿ القواعد الحديثية عمى آحاد األحاديث المنتقدة، - 3

وسبب ىذا عدـ التمكف في عمـو العمؿ، وعدـ التحقيؽ في فيـ مسائؿ المصطمح، فالخطأ في ىذا 
". تحقيؽ المناط"النوع مف االنحياد إنما ىو في 

: ومف أمثمتو حديث عبد اهلل بف عمرو بف العاص، قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ
ًدا َفْمَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْف ) َبمُِّغوا َعنِّي َوَلْو آَيًة َوَحدُِّثوا َعْف َبِني ِإْسَراِئيَؿ َواَل َحَرَج َوَمْف َكَذَب َعَميَّ ُمَتَعمِّ

  (59)(النَّارِ 
ىذا المفظ ال يصح؛ ألف لفظ رواية مسمـ مخالؼ لذلؾ، : "حسف السقاؼ بقولوفقد أعمو 

ًدا َفْمَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْف النَّارِ ): ونصو : ، وليس حديث(َوَحدُِّثوا َعنِّي َواَل َحَرَج َوَمْف َكَذَب َعَميَّ ُمَتَعمِّ
، فالذي أراه وأعتمده أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ ال يقوؿ (حدثوا عف بني إسرائيؿ وال حرج)

ىذه المقالة، وخاصة بعدما وصؼ اهلل تعالى الييود في كتابو بأنيـ اقترفوا الكذب والتحريؼ 
نما ىذه المفظة حدثوا عف بني إسرائيؿ وال  ): والوضع في الكتب التي أنزلت عمى أنبيائيـ، وا 

مف اجتيادات عبد اهلل بف عمرو، ال سيما وىو مف أكابر مف كاف يحدث مف تمؾ الكتب  (حرج
 (60)"القديمة

 وىذا الكالـ بعيد كؿ البعد عف قواعد المحدثيف؛ ألف المفظ الذي عزاه لمسمـ ىو لحديث 
آخر عف صحابي آخر، وىو أبو سعيد الخدري، أما الحديث الذي ضعفو مف صحيح البخاري 

فيو لعبد اهلل بف عمرو بف العاص، فمخرج الحديث مختمؼ كميا، ومع ذلؾ أعمو بو، في سابقة ال 
. نظير ليا في كتب السنة والتخريج

وليسمح لي القارئ أف يشاركني ىنا النظر أف أحد أىـ صور االختالؼ المنيجي بيف 
بعيدا عف المدارؾ المذىبية أو العقائدية التي - طريقة النقاد المتقدميف وطريقة المعاصريف 

، فيو خالؼ في الموضوع وليس في العوارض، ىو االختالف في المعايير- أسيمت في ذلؾ 
دليؿ ذلؾ الفرؽ العظيـ في زاوية النظر التي تنطمؽ منيا تمؾ االنتقادات، والغالب في مثؿ ىذا 
النوع مف االختالؼ أف يكوف متعمقو ىو الموضوع نفسو، وليس شيئا مف عوالقو، وىذا ال يعني 

                                                 

  .ـ1998، 1، دار اإلماـ النووي، عماف، ط(40-39/ص)السقاؼ، حسف بف عمي، تحقيؽ العمو لمذىبي،  (58)
  (3461): باب ما ذكر عف بنى إسرائيؿ، حديث رقـصحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء،  (59)

  ( 39/ص)تحقيؽ العمو لمذىبي،  (60)
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إنكار تأثير األيديولوجيات المسبقة في األحكاـ النقدية، ولكف محاولة فيـ اإلطار الذي وجد فيو، 
.  والمساحة التي شغميا، التي كانت إذكاء لنار التفرقة المنيجية في معايير النقد لدى المدرستيف

 
 

سمات المنيجية المنضبطة لدى النقاد المتقدمين في تعميل بعض : المطمب الثاني
. أحاديث الصحيحين

معرفة ىذه السمات تجمي صورة المنيجية المنضبطة لدى النقاد المتقدميف، وتساعد في 
إزالة الغباش الذي تسببو المناقشات المطولة في مثؿ ىذه المواضيع، وال يخفى أثر مراقبة 

. السمات الشكمية والعالمات الخارجية عمى تقرير السمات المنيجية المتعمقة بصمب الموضوع
سالمة الدافع وعدم االنحياز : السمة األولى

أعني بذلؾ سالمة الدافع نحو النقد، وأنو ليس محؿ شؾ وريبة؛ ألف الدافع الذي أنشأ 
إرادة النقد ال بد أف يظير أثره في المخرجات النقدية، فإذا شابت الدافع شوائب األغراض 

ف كاف واحدا مف – واألعراض ذىب بريؽ النقد الحر، وغاب الحياد ليظير االنحياز، وىو  وا 
ولكنو في صورتو البسيطة تبدو لو بعض العالمات الظاىرة التي تدعو – إشكاالت الفكر الحديث 

. إلى الشؾ والتوقؼ
مف أبرز عالمات االنحياز والتشكؾ في الدوافع أنؾ ال تجد واحدا مف نقاد أحاديث 
الصحيحيف المتقدميف ممف ُيغمط في غرضو النقدي، وذلؾ رغـ التنوع المذىبي الفقيي لدى 
ىؤالء النقاد، ورغـ وقوع بعض الفتف العقائدية التي تغمغؿ أثرىا في صمب الحركة النقدية 

. والروائية، كفتنة القوؿ بخمؽ القرآف
في حيف أنؾ ال تكاد تقؼ عمى اسـ مف أسماء النقاد المعاصريف إال ويكوف محؿ شؾ 
في سالمة دافعو، وتحقؽ انحيازه، فمنيـ الشيعي الذي ينقد أحاديث الصحيحيف التي تخالؼ 

، ومنيـ القريب مف الحداثييف (62)، ومنيـ اإلباضي الذي يضعؼ ما ال يجده في تراثو(61)مذىبو
، ومنيـ المتعصب لمشربو، الغالي في معتقده، الذي يحاوؿ التنكر لكؿ (63)الطاعنيف في كؿ قديـ

                                                 

، مؤسسة المعارؼ اإلسالمية، "أضواء عمى الصحيحيف: "النجمي، أحمد صادؽ، في كتابو: كما في حالة (61)
  .قـ
الجزء " الطوفاف الجارؼ لكتائب البغي والعدواف: "القنوبي، سعيد بف مبروؾ، في كتابو: كما في حالة (62)

  .الثالث
إسماعيؿ الكردي في : ، وكذلؾ"أضواء عمى السنة المحمدية: "كما في حالة محمود أبي رية في كتابو (63)

  .  وغيرىـ كثير. ، دار األوائؿ، دمشؽ"نحو تفعيؿ قواعد نقد متف الحديث: "كتابو
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، ومنيـ المنتسب لمسنة الذي يغمو في اإلثبات ويجمد عمى الظواىر (64)ما يخالؼ فكره ومعتقده
. والقواعد العامة دوف النظر في التطبيقات العممية، واالحترازات النقدية

 اتباع القواعد الحديثية: السمة الثانية
وقد سبؽ جالء ىذه السمة في المطمب األوؿ، فقد تبيف أف النقاد مف المحدثيف كانوا 

سنادية منضبطة، ولـ يخرجوا  يستندوف في نقدىـ لبعض أحاديث الصحيحيف إلى قواعد حديثية وا 
.  عف تمؾ المقررات المنيجية التي أصموىا في عمـو مصطمح الحديث

– في مجمميا – أما كثير مف االنتقادات المعاصرة فال تقيـ وزنا لقواعد النقد، وال تمتفت 
نما ىي اآلراء المرسمة، واألقواؿ المطمقة، وتحكيـ العقؿ  إلى منيجية صناعية منضبطة، وا 

المضطرب في جانب المتف مع نبذ تحكيمو المنضبط في جانب اإلسناد، وقد تقدمت أمثمة يسيرة 
 .مف صنيعيـ ىذا

.  المحافظة عمى مضمون النص العتبارات أخرى: السمة الثالثة
ما لجرياف العمؿ عمى مضموف  إما ألف النقد موجو أصال لبعض األسانيد دوف المتوف، وا 

قبوؿ المرسؿ، ومنح حكـ الرفع لمموقوؼ، وقبوؿ حديث مجيوؿ الحاؿ، : الحديث، تحت أبواب
.  ونحو ذلؾ

فمثال حيف نقؼ عمى إعالؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ رحمو اهلل حديث جابر بف عبد اهلل 
 (66).بو (ىػ173ت)، وعمتو عنده تفرد الراوي عبد الرحمف بف أبي المواؿ (65)في االستخارة

                                                 

كما في حالة حسف السقاؼ في مجموع كتبو، ومف أىميا تحقيؽ العمو لمذىبي، وتحقيؽ دفع شبو التشبيو  (64)
  .  البف الجوزي

  (6382):  رواه البخاري في صحيحو، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند االستخارة، حديث رقـ(65)
: قاؿ. عبد الرحمف ال بأس بو: سألت أحمد بف حنبؿ عف عبد الرحمف بف أبي المواؿ؟ قاؿ: قاؿ أبو طالب (66)

كاف محبوسا في المطبؽ حيف ىـز ىؤالء، يروي حديثا البف المنكدر عف جابر عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ 
نعـ، ليس يرويو غيره، ال بأس بو، وأىؿ : ىو منكر؟ قاؿ: قمت. في االستخارة، ليس يرويو أحد غيره، ىو منكر

ثابت عف أنس، يحيموف : المدينة إذا كاف حديث غمط يقولوف ابف المنكدر عف جابر، وأىؿ البصرة يقولوف
( 308-307 / 4 - )7/الكامؿ في الضعفاء ابف عدي ـ ت يحيى غزاوي دار الفكر. عمييما

ثقة، وكذا قاؿ الدوري عف ابف : وقاؿ الترمذي والنسائي. صالح: قاؿ فيو ابف معيف: وعبد الرحمف بف أبي المواؿ
وقاؿ ابف حباف . ال بأس بو: وقاؿ أبو حاتـ. ال بأس بو، صدوؽ: قاؿ أبو زرعة. معيف، واآلجري عف أبي داود

ولعبد الرحمف غير ما ذكرت، وىو مستقيـ الحديث، والذي أنكر عميو حديث : وقاؿ ابف عدي. في الثقات يخطىء
االستخارة، وقد روى حديث االستخارة غير واحد مف الصحابة كما رواه بف أبي المواؿ انتيى  

وقد جاء مف رواية أبي أيوب، وأبي سعيد، وأبي ىريرة، وابف مسعود، وغيرىـ، وليس في حديث منيـ ذكر الصالة 
ابف حجر العسقالني، أحمد بف . انتيى" إال في حديث أبي أيوب، ولـ يقيده بركعتيف، وال بقولو مف غير الفريضة

. ـ1984، 1، دار الفكر، بيروت، ط(6/253)عمي بف حجر، تيذيب التيذيب، 
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ال نتفاجأ حيف نجد اإلماـ أحمد رحمو اهلل يقوؿ بمشروعية صالة االستخارة، إما عمال 
ما لثبوت المشروعية بعمؿ الصحابة . بالحديث الضعيؼ في فضائؿ األعماؿ، وا 

في حيف أنؾ تجد أبرز سمات النقد المعاصر ألحاديث الصحيحيف التنكر لمتف الحديث، 
واالستيزاء بمضمونو، والطعف في كؿ مف يصدقو، وتصنيفو في دائرة الخرافة التي يجب السعي 
في تطيير الديف منيا، وتجد ذلؾ في عناويف الكتب، فضال عف مضمونيا، فقد سمى أحدىـ 

: ، وسمى آخر كتابو باسـ(67)"جناية البخاري، إنقاذ الديف مف إماـ المحدثيف: "كتابو باسـ
  (68)"األضواء القرآنية في اكتساح األحاديث اإلسرئيمية وتطيير البخاري منيا"

تقدير الخالف، وقبول االحتمال، من خالل تمطيف العبارة، واستعمال : السمة الرابعة
. ونحو ذلك..وىذا أشبو، وىذا أصح: الكممات المناسبة، كقول

أما نقدات كثير مف المعاصريف فال تغادر كممات التكذيب واإلنكار والجـز بالوضع وعدـ 
 .الثبوت

 
 قمة االنتقاد : السمة الخامسة

ألف انضباط العممية النقدية يضيؽ الباب أماـ الناقد، فال يجرؤ عمى النقد إال بما ظير 
التي تصفو بعد استبعاد األنواع المذكورة – برىانو، وثبتت أدلتو، ولذلؾ كانت األحاديث المنتقدة 

                                                                                                                                            

حسف صحيح غريب ال نعرفو إال مف حديث : قاؿ الترمذي بعد أف أخرجو: "(11/184)" فتح الباري"وجاء في 
أي – قمت . وفي الباب عف ابف مسعود، وأبي أيوب. ابف أبي المواؿ، وىو مدني ثقة، روى عنو غير واحد

وجاء أيضا عف أبي سعيد، وأبي ىريرة، وابف عباس، وابف عمر، فحديث ابف مسعود أخرجو -: الحافظ ابف حجر
الطبراني وصححو الحاكـ، وحديث أبي أيوب أخرجو الطبراني وصححو ابف حباف والحاكـ، وحديث أبي سعيد 
وأبي ىريرة أخرجيما ابف حباف في صحيحو، وحديث ابف عمر وابف عباس حديث واحد أخرجو الطبراني مف 

فالتقييد ...طريؽ إبراىيـ بف أبي عبمة عف عطاء عنيما، وليس في شيء منيا ذكر الصالة، سوى حديث جابر
 (مف سعادة بف آدـ استخارتو اهلل): بركعتيف خاص بحديث جابر، وجاء ذكر االستخارة في حديث سعد رفعو

ومف حديث أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو و سمـ كاف ...أخرجو أحمد، وسنده حسف
ما خاب ): وأخرجو الترمذي وسنده ضعيؼ، وفي حديث أنس رفعو (الميـ خر لي واختر لي): إذا أراد أمرا قاؿ

   . انتيى النقؿ مف فتح الباري" والحديث أخرجو الطبراني في الصغير بسند واه جدا (مف استخار

 زكريا اوزوف، جناية البخاري إنقاذ الديف مف إماـ المحدثيف، دار رياض الريس، بيروت، الطبعة األولى، (67)
  . ـ2004

، صالح أبو بكر،  (68) األضواء القرآنية في اكتساح األحاديث اإلسرئيمية وتطيير البخاري منيا، مطابع محـر
   .ـ1974القاىرة، 
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، في حيف (69)"أحرؼ يسيرة"قميمة جدا، وقد وصفيا الحافظ ابف الصالح بأنيا – في بداية البحث 
: أنيا عند المعاصريف بالمئات، حتى اضطرت بعضيـ إلى فصميا في كتاب خاص بعنواف

". ضعيؼ صحيح البخاري"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: خاتمة
يتتبيف بما سبؽ أنو ال حجة ألولئؾ الطاعنيف عمى الصحيحيف بما يجدونو في كتب 
: النقاد األوائؿ مف نقد ليما، وتضعيؼ لبعض أحاديثيما، فيذه االنتقادات ال تخمو مف أحواؿ

نما ذكر الخالؼ والمناقشة العممية . إما أف تكوف ال يراد بيا التضعيؼ أصال، وا 
ما أف يكوف المراد بيا تضعيؼ إسناد ما، وليس حديثا ما، وفرؽ بيف األمريف . وا 

نما ذكراه  ما أف يكوف المراد بيا تضعيؼ حديث لـ يرد البخاري وال مسمـ تصحيحو، وا  وا 
. في الصحيح عمى وجو يبيف ما فيو مف الخمؿ

                                                 

مكتبة ، (10/ص)ىػ، مقدمة في عمـو الحديث، 643ت)ابف الصالح، عثماف بف عبد الرحمف الشيرزوري  (69)
.  ـ1984، 1الفارابي، ط

ليست بيسيرة، بؿ ىي مواضع كثيرة، وقد جمعتيا في : "نعـ اعترض الحافظ العراقي عمى وصؼ اليسيرة بقولو
، (42/ص)، "التقييد واإليضاح"، (ىػ806ت)العراقي، عبد الرحيـ بف الحسيف، . انتيى" تصنيؼ مع الجواب عنيا

لكف مراد العراقي جميع االنتقادات، فإذا صفيت . ـ، تحقيؽ عبد الرحمف عثماف، المكتبة السمفية1969، 1ط
 . األحاديث المنتقدة بحسب الضوابط المذكورة في بداية البحث فالذي يبقى منيا يسير جدا
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ما أف يكوف المراد بيا تضعيؼ متف الحديث، ونفي صحة أصمو، ولكف ىذا النقد ينتظـ  وا 
في قواعد المحدثيف المعروفة، وفي مسالؾ العمؿ المطروقة، وليس بالرأي والوىـ، والقاعدة في 

. واهلل أعمـ. أف الظف الحاصؿ بصحة اإلسناد، أقوى مف الوىـ الوارد عمى متف الحديث: ذلؾ
 


	المنهجية المنضبطة في تعليل بعض أحاديث الصحيحين عند النقاد المتقدمين

